
AD’A DEMANA CONGELAR IMPOSTOS I TAXES 
 
 

Alternativa d’Abrera (Ad’A) va demanar al Ple de 
l’Ajuntament del passat més d’octubre la congelació tant 
de l’IBI com de la resta d’impostos i taxes pel pro per 
any 2012 , ja que es disposa de 4’5 milions d’€ a la 
“guardiola” de l’Ajuntament. El govern tripartit (PSC-CIU-
ICV), per la seva banda, va proposar pujar de forma lineal, 
un any més, tots els impostos i taxes. 

 
Ad’A, a més, va defensar al Ple tota una sèrie de 

propostes (que es poden consultar a la web www.ada.cat), 
com ara que es porti a terme una important diferenciació 
entre usuaris o abonats empadronats i no empadronat s 
a Abrera  alhora d’establir els preus d’accés als serveis i 
equipaments municipals (Piscines municipals, Escola de 
Musica, Casal i Escola Esportiva d’Estiu, etc.). 

 
Per Ad’A, no té sentit pujar els impostos als 

veïns i veïnes d’Abrera per acabar subvencionant, 
d’una manera o una altra, als usuaris d’altres 
municipis. 

 
L’entrada de nous grups al govern (CIU i ICV) no 

ha canviat les formes del PSC d’Abrera, que va voler fer el 
de sempre: pujar els impostos de forma lineal tot i no 
disposar de dades econòmiques suficients ni de cap estudi 
actualitzat dels costos dels serveis que dona l’Ajuntament 
(com així ho va admetre la regidora de CIU). I el que és 
més greu, sense tenir en compte la situació general de 
crisi econòmica i l’estat precari de moltes de les 
economies familiars d’Abrera. 

 
Finalment, el govern tripartit (PSC-CiU-ICV) va 

tirar endavant la pujada d’impostos sense tenir en compte  
cap de les propostes que tant des d’Ad’A com des de  la 
resta de grups de l’oposició se li van fer arribar . Així, 
lamentablement, vam poder constatar com CIU i ICV 
votaven en contra de propostes moltes de les quals, durant 
anys, havien presentat i defensat ells mateixos. 

 
Sembla ser que aquells  que prometien canviar 

la forma de governar “des de dintre”, de moment 
només actuen de comparses, permeten que el PSC 
segueix en la mateixa línia de legislatures anterio rs. 

 
 

Nota de protesta:  des d’Ad’A volem denunciar que la 
regidoria de cultura i comunicació ha suprimit l’Abrera Info 

del mes de setembre incomplint així el que dicta la 
normativa local de participació ciutadana. 

 


